
El CONSELL ESPORTIU DEL  
TARRAGONÈS i SERVEIS               
SANITARIS DE TARRAGONA SL, han  
formalitzat un conveni de col·laboració 
per tal de donar la cobertura sanitària 
corresponent a les activitats  
generades des del propi consell  
esportiu, que es pot fer extensiu, amb 
les mateixes condicions, a totes les  
activitats organitzades per les entitats 
que n’hi formem part o estan  
vinculades amb el consell esportiu 
(centres escolars, clubs, associacions, 
ajuntaments del Tarragonès,...). 
 
 
En aquest sentit, el consell esportiu 
pot gestionar directament les vostres 
possibles sol·licituds, facturant  
oportunament el cost del servei,  
segons els preus que es detallen en el 
present document. 
 
 
La sol·licitud del servei s’efectuarà  
presentant el full de sol·licitud          
corresponent que es facilita a la web 
pel propi consell esportiu, amb la       
relació de totes les dades que es  
detallen.  
 
 
Per a més informació podeu dirigir-vos  
directament a:  
Consell Esportiu del Tarragonès  
(C/Dr. Zamenhof 5. 43001. Tarragona —
977 249 484—info@cetarragones.cat) 
 

www.cetarragones.cat/altres-
serveis/servei-de-cobertura-
sanitaria-desdeveniments/ 
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SERVEIS FACILITATS  

Preu 
hora 

DUE — Diplomat/da en      
Infermeria amb farmaciola 
avançada i DEA 

35,00€ 

Metge/sa amb farmaciola 
avançada i DEA 
 

55,00€ 

Fisioterapeuta 
 
 

30,00€ 

Ambulància de Suport    
Vital Bàsic 
 

60,00€ 

Ambulància de Suport     
Vital Avançat 
 

95,00€ 
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AMBULÀNCIA DE SUPORT VITAL BÀSIC: 
Està equipada amb DEA (Desfibril·lador  
automàtic), material d'immobilització i  
assistència per a primers auxilis bàsics. 
Destinat a esdeveniments de baix risc en què es 
prevegin petites contusions i ferides. Ofereixen 
una primera assistència bàsica fins al trasllat a 
l'hospital o l'arribada d'una ambulància de com-
plexitat superior. 
En aquest servei estaran inclosos dos tècnics 
en Transport Sanitari. 
 
 
AMBULÀNCIA DE SUPORT VITAL AVANÇAT 
Està equipada amb material d'immobilització i 
assistència al pacient crític. Disposa de  
medicació i material per ofereixen una  
assistència avançada. 
Destinat a tot tipus d'esdeveniments en els 
quals es requereixi una assistència avançada. 
En aquest servei està inclòs un Tècnic en Trans-
port Sanitari i s'haurà d'afegir el personal sanita-
ri adequat segons el tipus d'esdeveniment. 
 
 
D.U.E 
Aquest servei serà prestat per un Diplomat  
Universitari en Infermeria que anirà equipat amb 
una farmaciola d'infermeria i un  
Desfibril·lador Automàtic (DEA) en el cas que se 
sol·liciti sense ambulància. 
 
 
MED 
Aquest servei serà prestat per un Llicenciat en 
Medicina que anirà equipat amb una farmaciola 
avançat i un Desfibril·lador Automàtic (DEA) en 
el cas que se sol·liciti sense ambulància. 
 
 
FISIOTERAPEUTA 
Aquest servei serà prestat per un Diplomat  
Universitari en Fisioteràpia. 
 

 

 

 

La normativa aplicable a 
aquests esdeveniments és  
àmplia i de diferent rang 
(nacional, autonòmica o local, 
sobre autoprotecció, sobre  
esports o sobre espectacles) 
però totes elles coincideixen 
que la responsabilitat de la  
seguretat recau sobre  
l’organitzador de  
l’esdeveniment, de manera que 
és important que aquest  
aspecte sigui planificat i  
gestionat professionalment de 
forma segura. 
 
 
Ja que cada esdeveniment té 
un risc sanitari diferent s’haurà 
de disposar d’un o altre.  
 
 
A continuació us expliquem en 
què consisteix cada equip o 
servei. 

MARC LEGAL 
 

DECRET 82/2010, de 29 de 
juny, pel qual s'aprova el      
catàleg d'activitats i cen-
tres obligats a adoptar    
mesures d'autoprotecció i 
es fixa el contingut         
d'aquestes mesures. 
 
 
La legislació europea aplica la 
norma UNE-EN 1789:2007 on 
es defineix quin tipus  
d’ambulàncies presten els  
serveis depenent si es  
necessita assistència  
sanitària en ruta (classes  
B-SVB i C-SVA) o no (classes 
A1 i A2) i quin tipus           
d’assistència, bàsica (SVB) o  
medicalitzada (SVA). 
 
 
La Generalitat de Catalunya, 
interpretant la norma  
Europea i Espanyola i a  
través del DOGC 5665-7-7-
2010 ens facilita quins  
mitjans mínims es  
requereixen per a la cobertura 
sanitària correcta dels  
esdeveniments, segons el 
nombre d’assistents,  
la ubicació i la tipologia del 
mateix. 
 
 
 
 
 


